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1 Innledning  
Haugesund kommune har forankret arbeidet med trafikksikkerhet i sitt planarbeid; i kommuneplanen, i egen 
trafikksikkerhetsplan, sykkel- og gåstrategi, samt gjennom delprosjektene snarvegprosjekt og barnetråkk. I 
tillegg er det kartlagt universell utforming i sentrum, rundt idrettsparken og de bynære skolene. Haugesund 
kommunes trafikksikringsplan ble vedtatt i 2011, og var gjeldende for perioden 2012-2016. Den nye planen 
for 2017-2021 setter et sterkere fokus på myke trafikanter og aktiv bruk av barnetråkkregistreringer. Planen 
er utarbeidet og behandlet som en temaplan, der attraktivitet og tilgjengelighet for alle, legge til rette for 
gode valg i hverdagen, samt aktiv skoleveg/hjertesoner er sentrale forhold. Trafikksikkerhetsplanen er delt 
inn i to deler; en hoveddel med bakgrunnsinformasjon og fokusområder og ett handlingsprogram. I tillegg til 
dette er det et tilleggsdokument med verktøykasse for hjertesoner og aktiv skoleveg, samt kartvedlegg med 
strakstiltak og resultat fra undersøkelsene barnetråkk og universell utforming.  
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Haugesund kommune jobber aktivt for en bærekraftig byutvikling med utgangspunkt i tilrettelegging for de 
myke trafikantene. Trafikksikring er en del av dette bildet ved å legge til rette for effektive snarveger og 
trygge ruter for gående og syklende. Trafikksikringstiltak omfatter både fysiske tiltak for å øke attraktivitet 
og tilgjengelighet, men også holdningsskapende arbeid og bevisstgjøring for økt bruk av aktive transport-
måter og -alternativer i hverdagen. Universell tilrettelegging ved skolene er viktig og må prioriteres i 
forbindelse med trafikksikringstiltak.  
 
Trafikksikkerhetsplanen er et viktig styrings- og arbeidsdokument for alt trafikksikkerhetsarbeid (TS-arbeid) i 
Haugesund kommune, og legger føringer for hvilke tiltak som skal utføres og gjennomføres den kommende 
planperioden. En vedtatt og oppdatert trafikksikringsplan er et nyttig og nødvendig verktøy for prioritering 
av tiltak på det kommunale vegnettet, samt en forutsetning for å kunne søke om handlingsplanmidler og 
fylkeskommunale midler til trafikksikkerhetstiltak.  Det er et mål om at handlingsprogrammet i planen skal 
rulleres én gang hvert år, noe som gir god oversikt og en mulighet til å foreta endringer av prioriteringer 
dersom det skulle være behov for dette.  
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1.1 Organisering og forankring av arbeidet med trafikksikringsplanen  
Haugesund kommune har eget forum for trafikksikkerhet og skilt med representanter fra Haugesund 
kommune, Statens Vegvesen, Politi, Parkering og sykkelbyen. Forumet er i denne sammenheng utvidet til å 
gjelde skole, folkehelse og Columbus. Forum for trafikksikkerhet og skilt er styringsgruppe for 
trafikksikringsplanen. Temaplanen er behandlet i formannskapet og som referatsak i løpet av planprosessen 
til Plan og miljø, Oppvekst og Bystyret. 
 
I tråd med vedtatt planstrategi 2016-19 startet planarbeidet med trafikksikringsplanen våren 2017, og det er 
gjennomført flere arbeidsmøter. Sykkelbyen Haugesund-Karmøy og prosjektleder for trygge barn på skoleveg 
i Karmøy har deltatt i arbeidet med et tilleggsdokument, «Verktøykasse for aktive skoleveg/ hjertesoner i 
Haugesund/Karmøy» som skal brukes konkret opp mot skolene. Det er i tillegg vært møter med Forum for 
trafikksikkerhet og skilt. ABO Plan og & Arkitektur Stord AS har vært konsulent for planarbeidet. 
 

1.2 Visjon og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Haugesund kommune 
Haugesund kommune har et mål om at veksten i persontrafikk i Haugesund skal tas gjennom sykkel, gange 
og kollektiv. Følgereiser bør i stor grad skje til fots eller på sykkel. Med bakgrunn i disse to målsetningene er 
det valgt å fokusere særlig på tiltak knyttet til skoler og myke trafikanter i denne revisjonen av trafikk-
sikringsplanen og i handlingsprogrammet. Målsettingen i planen innlemmer den nasjonale nullvisjonen; en 
visjon om at ingen personer skal bli drept eller hardt skadet i trafikken, satt i Nasjonal transportplan 2018-
2029 (Meld. St. 33) (NTP). 
 
Haugesunds kommunes konkrete målsettinger for trafikksikkerhetsplanperioden 2017-2021 er: 

  
* Haugesund kommune er en bykommune med korte avstander, og har valgt 10% høyrere mål enn det nasjonale målet for 
syklende og gående. Ref. Haugesund og fastlandsdelen av Karmøy sin sykkelbyavtale i 2015.  

• Fokus på trafikksikkerhet både i form av tilrettelegging av veganleggene og i form av   
opplæringstiltak, holdningsskapende arbeid og kontrolltiltak 

Myke trafikkanter skal prioriteres i TS-arbeidet

• Attraktiv og universell skoleveg skal være  tilgengelig for alle

•Alle skoleveger for barn i barneskolen skal sikres trygge kryssinger på høyt trafikkerte 
veier. 

Skoleveg

• Minst 90%* av barn og unge i Haugesund kommune skal sykle eller gå til skolen og til 
fritidsaktiviteter

• Å sykle og gå skal framstå som et godt, trygt og hensiktsmessig alternativ som 
transportmiddel. 

Andel gående og syklende

• Haugesund kommune legger til grunn nullvisjonen om et vegtrafikksystem uten drepte 
og hardt skadde personer. 

• Antall trafikkulykker skal reduseres. 

• Legge til rette for at konsekvensene av de ulykkene som skjer blir minst mulig. 

Trafikkulykker 
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1.3 Nasjonale og regionale føringer og rammer  
Nasjonal transportplan 2018-2029 (Meld. St. 33 2016-2017) (NTP) har en nullvisjon; En visjon om at det ikke 
skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren. Regjeringens mål er å redusere 
antallet drepte og hardt skadde i vegtrafikken til maksimalt 350 innen 2030, det vil si en reduksjon på om lag 
60 % sammenliknet med gjennomsnittet for perioden 2012–2015. Det tidligere etappemålet om en reduksjon 
til maksimalt 500 i 2024 videreføres som et delmål, og angir nødvendig progresjon dersom målet for 2030 
skal kunne nås. Regjeringen vil i planperioden rette innsatsen mot følgende fem hovedinnsatsområder: Sikre 
veger, risikoatferd i trafikken, spesielt utsatte grupper i trafikken, teknologi og tunge kjøretøy. Videre gir NTP 
regjeringens mål om at 80 % av barn og unge skal gå eller sykle til skolen. Samferdselsdepartementet tildeler 
årlig midler til tilskuddsordningen for lokale trafikksikkerhetstiltak, hvor tiltak rettet mot barn og unge skal 
prioriteres. 
 
Meld. St. 40 (2015–2016) Trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og organisering, gir en bred beskrivelse av 
aktørbildet og hva som skal til for å gi bedre trafikksikkerhet for barn og unge. Videre har Statens vegvesen 
utarbeidet Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2014-2017, som inneholder 122 tiltak for å følge opp de 
prioriterte satsingsområdene og etappemålet i NTP, og skal rulleres som en oppfølging av NTP. Tiltakene er 
rettet mot trafikantadferd, kjøretøy og infrastruktur. Formålet med planen er å presentere et omforent og 
bredt spekter av trafikksikkerhetstiltak, men også å styrke samarbeidet mellom de mest sentrale aktørene. 
 
Regional plan for fylkesveger gir at fylkeskommunen skal utarbeide regionale handlingsplaner for trafikk-
sikkerhet. Revidert handlingsplan for trafikksikkerhet i Rogaland gjelder for perioden 2014-2017. Handlings-
planen omhandler først og fremst ikke-fysiske tiltak, mens Handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017 
omhandler fysiske utbedringstiltak på veger og utbygging av vegnett for gående og syklende – ofte begrunnet 
ut fra trafikksikkerhet. Videre har fylkeskommunen en egen budsjettpost, Aksjon Skoleveg, der man kan søke 
om midler til tiltak på det kommunale vegnettet og fylkesvegnettet. Tiltak på riksvegnettet blir dekket av 
Statens vegvesen. Rogaland fylkeskommune har sett fokus på tre innsatsområder innenfor trafikksikker-
hetsarbeidet i perioden: 
 

• Sykkel- og gåstrategi 

• Trafikksikkerhetsarbeid inn på et systemnivå: flere kommuner skal oppfylle kriteriene for trafikksikre 
kommuner, samt et bredt samarbeid med næringslivet og frivillige organisasjoner 

• Utsatte grupper: fokus på MC og ungdom, samt personer med spesiell risikoadferd 
 

1.4 Viktige satsingsområder i Haugesund 
Kommuneplanens samfunnsdel (2014-2030) 
Samfunnsdelen skal synliggjøre de strategiske valg kommunen tar, og er et verktøy som skal bidra til helhetlig 
planlegging og utviklingsretning. Kommuneplanen innehar flere satsingsområder som går på trafikksikkerhet 
og myke trafikanter, der to temaområder er spesielt relevante: 
 

1) En bærekraftig reisemiddelfordeling 
DELMÅL: Veksten i persontrafikk i Haugesund skal tas gjennom sykkel, gange og kollektiv 

STRATEGIER: Haugesund kommune vil: 

• etablere gode og sammenhengende sykkeltraséer og bedre forholdene for syklister gjennom å opp-
arbeide trygge sykkelparkeringer og sørge for godt vedlikehold av sykkelveger gjennom hele året 

• etablere gode og sammenhengende gangforbindelser inn til, og gjennom, Haugesund sentrum 

• prioritere myke trafikanter og kollektivreisende på utvalgte traséer slik at dette blir konkurransedyktige 
transportalternativer til bil når det gjelder fremkommelighet og tidsbruk 

• samarbeide med næringsliv, frivillige organisasjoner, idrettslag, skoler og andre for å løfte statusen til 
syklende, gående og kollektivreisende 
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• jobbe kontinuerlig for at det skal oppleves trygt å ferdes til fots i Haugesund, både med tanke på 
trafikksikkerhet og med tanke på vern mot kriminalitet og vold 

 
Kommunen vil ha en trygg by for fotgjengere og syklister, der økning i andelen gående og syklende må skje 
uten at flere omkommer eller blir alvorlig skadd i trafikken. Kontinuerlig trafikksikkerhetsarbeid og trafikk-
opplæring er viktig for å forebygge ulykker. I tillegg kan fysiske tiltak som trygge og opplyste overganger og 
separate løsninger for syklende, gående og bilister skape tryggere ferdselsårer for alle.  
 
2) Aktive og glade barn 
DELMÅL: Minst 90 % av barn og unge i Haugesund skal sykle eller gå til skolen og til fritidsaktiviteter 

Følgereiser bør i stor grad skje til fots eller på sykkel. 

STRATEGIER: Haugesund kommune vil: 

• jobbe for å øke bevisstheten til barn, foreldre og skolen rundt viktigheten av at barna er fysisk aktive og 
etablerer gode vaner tidlig 

• legge til rette for at flere barn og unge kan sykle eller gå til skolen gjennom å sikre trygge og attraktive 
skoleveger for alle barn 

• oppfordre foreldre til å ta følgereisen til fots eller på sykkel samt etablere gode sykkelfasiliteter ved 
barnehager og skoler 

• tilrettelegge spesielt godt for gående og syklende inn til og rundt idrettsparken, samtidig som bilbruken 
må begrenses i samme område 

• tilrettelegge for uformelle møteplasser og spontan lek på gode uteområder og lekeplasser 
 
For at det skal være mulig for barn å gå eller sykle til 
barnehagen eller skolen, forutsetter det korte av-
stander og en trygg og trivelig gang- og sykkelveg. En 
uforholdsmessig stor andel av følgereisene til skole 
og fritidsaktiviteter foregår ved bruk av bil. For å få 
flere av følgereisende over fra bil til sykkel eller 
gange er avstand og kvaliteten på gang- og 
sykkelvegene avgjørende. Dette er viktig både av 
hensyn til å redusere bilbruken, men også for å lære 
barn gode vaner. Det er også gjort mange 
undersøkelser på at det å gå/sykle til skolen har stor 
folkehelsegevinst.  
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Sykkel- og gåstrategi  
Myke trafikanter har ikke den samme nedgangen i ulykkestallene som den øvrige trafikken. Statens vegvesen 
har etablert både en nasjonal sykkelstrategi og en gåstrategi som et fokustiltak på denne trafikantgruppen. 
Den nasjonale sykkelstrategien er en del av NTP, der et viktig mål er at persontransportveksten i byområdene 
skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange. Det er satt et mål i St.meld. 26 (2006-2007) Regjeringens 
miljøpolitikk og rikets miljøtilstand om å få bygd ut gang- og sykkelveger i en radius på 2 km ved alle landets 
skoler.  
 
I arbeidet med å redusere biltransporten har Haugesund kommune vedtatt en Sykkelstrategi for Haugesund 
og fastlands-Karmøy og Gåstrategi for Haugesund kommune, som har felles mål om å bidra til en endret 
reisemiddelfordeling. Disse planene utfyller hverandre og legger opp til en bærekraftig byutvikling med 
utgangspunkt i tilrettelegging for de myke trafikantene. En viktig oppgave i forbindelse med gå- og 
sykkelstrategiene er å gjøre en prioritering av vegnettet og se på hvilke traséer som skal være tilrettelagt for 
gående, hvilke som skal være tilrettelagt for syklende og hvilke som skal ha en blanding av de to. Dette er 
viktig både av hensyn til fremkommelighet og trafikksikkerhet, og for å minimere konfliktpotensialet mellom 
bilister, syklister og fotgjengere. Dette arbeidet må sees i sammenheng med kollektivarbeidet i kommunen, 
der gode gang- og sykkelforbindelser vil kunne legge til rette for flere kollektivreisende. 
 
Målene i gåstrategien er:  
1) En aktiv hverdag  
2) Et livskraftig bysentrum  
3) Attraktive gangareal  
4) Holdninger og gåkultur  

 

Målene i sykkelstrategien er:  
1) Flere skal sykle  
2) Det skal være enkelt og attraktivt å sykle i 
Haugesund  
3) Det skal være trygt å sykle  

Gjennom definerte mål, tiltak og virkemidler ønsker 
kommunen å legge til rette for at flere skal kunne gå 
mest mulig. Videre gir strategien at en målrettet 
satsing på trafikksikkerhet for gående er nødvendig 
for å motvirke at økt gåing vil gi enda flere ulykker. 
Spesielt når det gjelder skoleveg er det viktig at den 
oppleves som trygg for både barn og foreldre. 
 
Haugesund og fastlandsdelen av Karmøy inngikk 
sykkelbyavtale i 2015, noe som innebærer en felles 
innsats for å få flere til å sykle. Som ledd i dette 
arbeidet er det utarbeidet en sykkelstrategi der mål-
setningen er å gjøre det trykt og attraktivt å sykle i 
Haugesund og fastlandsdelen av Karmøy. En ønsker 
at sykkelbruken skal øke, og innen utgangen av 2020 
skal 20 % av alle reiser foretas med sykkel, og 90 % 
av barn og unge skal gå eller sykle til skolen og til 
fritidsaktiviteter. For å nå disse tallene må sikker-
heten for syklistene bedres, og det er mål om å 
opparbeide sammenhengende sykkelvegnett av god 
kvalitet og oppgradere eksisterende strekninger i og 
rundt sentrum. Videre kan sikkerheten forbedres 
ved fartsreduserende tiltak og økt kunnskap og 
holdningsskapende arbeid. 
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2 Bakgrunnsinformasjon; Fakta og tall  

2.1 Haugesund kommune i tall 
Per 1. kvartal 2017 er befolkningstallet i Haugesund 37.254 innbyggere, fordelt på et relativt lite areal på 73 
km2. Kommunen har en positiv befolkningsvekst, og ifølge prognoser kan folketallet for Haugesund bli 
nærmere 50.000 i 2030. Per 1. januar 2017 er det ca.4.400 barn i alderen 6-15 år i kommen, og det er 9 
offentlige barneskoler på fastlandet. I Haugesund kommune er det i alt 262 km offentlig veg fordelt på ca. 
10,5 km europaveg, ca. 48 km fylkesveg og ca. 204 km kommunal veg (SSB).   
 
Personbiltetthetet i Haugesund kommune har økt de senere årene og i 2016 er det registrert 468 personbiler 
per 1000 innbygger (SSB). Kjørelengde per personbil har gått noe ned siden 2010 og er i 2016 10.471 km. Det 
er registrert totalt 58 km med gang- og sykkelveg i Haugesund kommune (SSB). Gang- og sykkelveg per 
innbygger i Haugesund kommune er 1,57 meter (år 2016). Til sammenligning er tallet for Norge 1,1 meter 
per innbygger, og 1,49 meter per innbygger i Rogaland fylke. Siden 2010 har tallet gått noe ned i Haugesund 
og Norge, mens det har økt i Rogaland. Dette kan ha sin årsak i endring i befolkningstall.  
 
SINTEFS Reisevaneundersøkelse fra Haugalandet 2011, der en intervjuet personer på 13 år og eldre, viser at 
hver innbygger gjennomfører daglig i snitt 3,66 turer per virkedag (mandag-fredag). Undersøkelsen viser også 
at vel 2/3 av turene som blir utført er som bilfører, og de motoriserte transportalternativene representerer 
til sammen fem av seks turer. Cirka hver åttende tur gjennomføres i sin helhet til fots og vel 1 av 20 turer 
gjennomføres med sykkel. Samlet for Haugalandet benytter 1/4 av befolkningen flere ulike reisemåter i løpet 
av en dag, mens halvparten ikke benytter andre reisemåter enn å kjøre bil selv. Undersøkelsen viser også at 
ca. 8,5 % av alle daglige reiser i Haugesund gjennomføres på sykkel, og at 13 % av befolkningen i Haugesund 
gjennomfører en hel tur på sykkel hver dag. Innad i byområdet er miljøvennlige reisevaner (sykkel, gange og 
kollektiv) mest utbredt. Sentio Research har på vegne av Statens vegvesen gjennomført en sykkelunder-
søkelse i seks byer sommeren 2014, deriblant Haugesund. Denne undersøkelsen viser at 68 % av de spurte 
har syklet en eller flere ganger i løpet av det siste året.  
 
Det er mange faktorer som spiller inn om man velger å benytte seg av fremkomst ved hjelp av egen muskel-
kraft, eks. å sykle eller gå, eller motorisert transport. Forskning viser at man kan påvirke og øke andelen aktive 
reiser gjennom riktig arealplanlegging med f.eks. høg boligtetthet og variert arealbruk, men også gjennom 
trafikksikkerhetsarbeid der man legger vekt på å etablere et vegnettverk som gir trygge opplevelser og 
kvalitet. Samtidig vil verdisyn og personlig preferanse være sentrale faktorer for om personen velger 
transport ved hjelp av muskel- eller motorkraft, i tillegg til at årstid og værforhold spiller inn.  
 

 
Figur 1. Årsaker de foresatte oppgir til at barna kjøres i bil til skolen. RVU 2005. Prosent. Kilde: Fyhri og Hjorthol 2006. 
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Det vises også til at avstander mellom A til B er avgjørende for hvilket transportmiddel som blir benyttet; ca. 
400 meter for gående, ca. 1600 meter for syklende, og utover dette blir motorisert transportmiddel i 
hovedsak benyttet. Det er ofte slik at det er foreldre sine reisevaner og deltakelse som spiller inn i valget om 
transportmiddel til/fra skole, samt foreldrene sin opplevd trygghet langs skolevegen. Det største potensialet 
for å øke andelen gående/syklende er fra 400-1600 meter mellom bolig og skole. Det gjør det viktig å fokusere 
på tiltak tett på skolene, men også i en viss avstand fra skolene. Skolekretsene i Haugesund kommune varierer 
i utstrekning, men de fleste elevene bor innenfor en radius på 1500 meter fra barneskolen, noe som gir gode 
forutsetninger for bruk av aktivt transportmiddel i kommunen.  
 

2.2 Ulykkesstatistikk 
I perioden 2006-2010 var det registrert 265 trafikkulykker i Haugesund, derav 4 drepte, 13 hardt skadde og 
311 lettere skadde.  I perioden 2011-2016 er det registrert 209 trafikkulykker i Haugesund, en nedgang på 
34 % i fra forrige periode. 
 

Tabell 1 Oversikt over ulykker, drepte og skadde perioden 2011-2016 

År Antall ulykker Antall drepte/skadde Antall 
drepte 

Antall hardt skadde Antall lettere 
skadde 

2011 46 60 1 5 54 

2012 22 27 0 3 24 

2013 31 30 1 3 26 

2014 42 40 0 2 38 

2015 47 49 0 3 46 

2016 21 25 1 4 20 

Totalt 209 231 3 20 208 

 
I 2006-2010 var tre av de fire drepte fotgjengere, der to av ulykkene skjedde i gangfelt. Den fjerde drepte var 
en bilfører i en møteulykke. Tre av de fire ulykkene skjedde om vinteren. Ingen av de tre drepte i perioden 
2011-2016 var knyttet til fotgjengere, men derimot knyttet til sykkelulykker. Alle hendelsene skjedde i 
områder med relativt lav fart (40-50 km/t) i tilknytning til Karmsundgata, Storasundgata og Salhusvegen. De 
aller fleste sykkelulykkene er i forbindelse med kryss, avkjøringer eller rundkjøringer (39 av 49 hendelser). Av 
de 36 fotgjengerulykkene er 12 knyttet til kryss, 7 til torg/parkeringsplass o.l. og 17 til vegstrekning utenfor 
kryss/avkjørsel. Av de 17 hendelsene utenfor kryss/avkjøring er 10 av disse knyttet til gangfelt, der av 
skadegrad 1 alvorlig skadd og 9 lettere skader.  
 
Tabell 2 Oversikt over ulykkes kategorier og skadegrad perioden 2011-2016 

Ulykkeskategori Antall 
ulykker 

Antall 
drepte/skadde 

Antall drepte Antall hardt 
skadde 

Antall lettere 
skadde 

Fotgjengerulykker 36 39 0 4 35 

Kryssulykker 85 86 0 5 81 

Møteulykker 14 14 0 4 10 

Påkjørsel bakfra 35 43 0 1 42 

Utforkjøring 21 18 0 3 15 

Annet 18 31 3 3 25 

Sum 209 231 3 20 208 
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Figur 2. Ulykker knyttet til fotgjengere eller sykkel i perioden 2011-2016. Kilde: Statens vegvesen NVDB. 
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3 Fokusområder: Barneskoler og idrettspark 

3.1 Barneskoler  
I Haugesund kommune er det 9 kommunale barneskoler på fastlandet, derav fem i bynære strøk og fire 
utenfor bykjernen. Det er gjennomført barnetråkkundersøkelse på alle 9 barneskolene (2016/2017). 
Kartleggingen er utført som et prosjekt innen sykkelbyen Haugesund-Karmøy. Skoleklassene i prosjektet har 
kartfestet snarveger/barnetråkk og punkter som de synes er fine eller skumle/ønsker å endre.  
 
Utdrag fra rapportene: «Snarveger i boligområder og rundt skoler er av uvurderlig verdi. I snarveg-nettverket 
er det syklende og gående som har fortrinn, og i mange tilfeller er det bare de syklende og gående som kan 
bruke disse traséene til skole, barnehage, butikken, lekeplassen og friområdet. Tanken med dette prosjektet 
er at de «usynlige» stiene/barnetråkkene kan utvikles til å bli brukt av flere, og/slik at de blir en ressurs i 
nærmiljøet. Snarvegene er som regel dårlig beskyttet og forsvinner lett. De bygges ned og privatiseres, og det 
er derfor viktig å bevare og beskytte snarvegene, og utvikle nettverket de danner videre. Denne kartleggingen 
skal være en ressurs i transport- og arealplanleggingen slik at nettverket også kan bli integrert i nye 
utbyggings og fortettingsprosjekter. Det er viktig å kartlegge snarvegene for ikke å presse gående og syklende 
ut i omveger og hovedvegnett som er trafikkfarlig med støy og forurensing. Dette snarvegnettverket kan også 
sees i sammenheng med turvegnett og grønnstruktur i byggesonen».  
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Haugesund kommune har i tillegg til barnetråkkundersøkelsen kartlagt grad av universell utforming på tiltak 
og anlegg i områdene ved byskolene i kommunen, Lillesund, Hauge, Solvang, Rossabø og Gard, samt 
Haugesund idrettspark. Dette er en kartlegging av fremkommelighet og viser hvordan stedet er tilpasset 
personer som bruker rullestol/elektrisk rullestol eller har nedsatt syn. Arbeidet har sett på utforming av 
veger, og friluftsområder med tiltak, og gradert funnene ut fra tilgjengeligheten. Med utgangspunkt i 
resultatene kan en se dagens status og videre vurdere hvilke tiltak som må gjennomføres for å bedre 
tilgjengeligheten. Resultatene er tilgjengelig på nettsiden til Statens kartverk og norgeskart.no.  
 

 
Figur 3. Kartutsnitt universell utforming og tilgjengelighet for brukere av elektrisk rullestol.   
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 Gard skole 

 

Elevtall 400 

ÅDT (årlig døgntrafikk) 16.300 (fv. 47) 
4.700 (Skeisvollvegen) 

Fart 30 km/t (Damvegen og 
Skeisvollvegen) 

Ulykkesstrekning (NVDB) Nei 

Ulykker i nærheten (NVDB) Ja 

Nærhet til gå- og 
sykkeltrasè (kartlagt i 
sentrum) 

Ligger langs sykkel-
hovednett 

Trygg gange  Gang-/sykkelveg. 
Underganger og gangfelt i 
plan 

Stopp- og hentesteder I Damvegen ved skolen 
Baksiden av skolen 

Kollektivt Kollektivholdeplass ved fv. 
47 og i Skeisvollvegen 

Parkering På skoleområdet 

Kartlagt barnetråkk Ja 

Vurdering 
Forventet mindre andel kollektivt/skoleskyss pga. korte avstander. Ytre del av boligfeltet i vest ligger mer enn 
1 km fra skolen.  
 
Planer under arbeid 

• Statens vegvesen vil i nærmeste framtid gjennomføre trafikksikkerhets- og fartsreduserende tiltak langs 
Skeisvollvegen  

• Gjennom Sykkelbyen skal det for samme delstrekk utarbeides reguleringsplan med fokus på frem-
kommelighet for kollektiv, gående og syklende. Reguleringsplanen skal utformes med mål om at flere 
skal gå og/eller sykle 

 
Utfordringer 

• Tilkomst til parkering gjennom skoleområdet og trafikk til nærliggende boligområde gjennom skole-
området  

• Droppsone/stopp- og hentesteder er tett på skoleområdet og tett på der elevene går 

• Skolekrisen omfatter areal på begge sider av fv. 47. Undergang ved rundkjøringen i retning vest og sør 
(fv. 47 og Skeisvollvegen)  

• Ligger tett på fv. 47 og Skeisvollvegen med mye trafikk. Det er registrert en del trafikkulykker langs 
Skeisvollvegen 

• Det er gjennomført flere punktutbedringer i Egilsveg, og trafikksituasjonen er noe uryddig for gående og 
kjørende. Utfordring at vegen blir brukt som gjennomkjøring i rush-tiden og dels til parkering ved 
arrangement ved Idrettsparken 

 
Negative registreringer fra Barnetråkkundersøkelsene 

• Kryssing av Skeisvollvegen 

• Ønske om nye gangfelt langs Kvalsvikvegen og Sekevegen (snarveg til skolen gjennom 
boligfelt) 

• Mye trafikk og skumle punkt langs Skeisvollvegen, Damvegen, Mjåsundvegen og Egilsveg  
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 Hauge skole 

 

 

Elevtall 400 

ÅDT (årlig døgntrafikk) 3.200 (Skillebekkgata) 

Fart 30 km/t 

Ulykkesstrekning (NVDB) Nei 

Ulykker i nærheten (NVDB) Ja 

Nærhet til gå- og 
sykkeltrasè (kartlagt i 
sentrum) 

Ligger ved gåstrategi og 
sykkelhovednett 

Trygg gange  Gang-/sykkelveg 

Stopp- og hentesteder I Dronning Gydas gate 

Kollektivt Kollektivholdeplass i 
Haugevegen 

Parkering Nei 

Kartlagt barnetråkk Ja 

 

Vurdering 
Forventet mindre andel kollektivt/skoleskyss pga. korte avstander (mindre enn 1 km fra skolen). 
 
Planer under arbeid 

• Ny gang/sykkelbro fra Hasseløy til fastlandet (forprosjekt) 

• Sykkelvegnett langs Haugevegen. Reguleringsplan til industriområdet Killingøy til fv. 47. 
 
Utfordringer 

• Relativt lav ÅDT på Haugevegen, men uoversiktlige forhold ved leveranse/henting. Ikke definerte dropp-
soner. Stopp- og hentesteder er tett på skoleområdet, i Haugevegen og Dronning Gydas gate 

• Ikke definert parkeringsareal som er tilknyttet skoleområdet 

• Skolekrisen omfatter areal på begge sider av fv. 47 (Karmsundgaten). Undergang, lyskryss og kryssing i 
plan 

 
Negative registreringer fra Barnetråkkundersøkelsene 

• Siktforhold: bygg og høye hekker 

• Ønsker gangfelt i Tambarskjelves gate 

• Mye trafikk langs Haugevegen, Skillebekkgata og fv. 47 
 
En del av registreringene fra barnetråkkundersøkelsen samsvarer med rapporterte trafikkulykker med gå-
ende/syklende perioden 2011-2016: 

• Kryss mellom Skjoldavegen og fv. 47 

• Gangfelt i Skjoldavegen mellom Skånevikgata og Lirangergata  
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 Solvang skole 

 

Elevtall 400 

ÅDT (årlig døgntrafikk) 8.700 (Skjoldavegen) 

Fart 30 km/t 

Ulykkesstrekning (NVDB) Nei 

Ulykker i nærheten (NVDB) Ja 

Nærhet til gå- og 
sykkeltrasè (kartlagt i 
sentrum) 

Ligger ved gåstrategi og 
sykkelhovednett 

Trygg gange  Gang-/sykkelveg 

Stopp- og hentesteder Tysværgata og 
Nedstrandgata 

Kollektivt Kollektivholdeplass i 
Skjoldavegen 

Parkering På skoleområdet 

Kartlagt barnetråkk Ja 

Vurdering 
Forventet mindre andel kollektivt/skoleskyss pga. korte avstander. Deler av boligfelt i nord ligger mer enn 1 
km fra skolen. 
 
Planer under arbeid 

• Det er meldt oppstart av planarbeid for deler av Skjoldavegen for utbedringer og sykkelvegnett (regi 
Statens vegvesen) 

 
Utfordringer 

• Parkering og leveranser tett opp til skoleområdet 

• Stopp- og hentesteder er tett på skoleområdet, i Tysværvegen og Nedstrandgata. Kjøring til skolen 
genererer mertrafikk i boliggaten Tysværvegen 

• Farlig kryssløsning til Skjoldavegen 
 
Negative registreringer fra Barnetråkkundersøkelsene 

• Flere gangfelt eller utbedring av gangfelt og fortau langs Skjoldavegen, Djupaskarvegen, Rogalandsgata, 
Haakonsvegen og Skeisvannsvegen 

• Bedre lyssetting av gangveg/sti fra Kyrpingvegen til skoleområdet 

• Mye trafikk langs Skjoldavegen, Rogalandsgata, Haakonsvegen, Skeisvannsvegen og Fjellivegen. 
 
En del av registreringene fra barnetråkkundersøkelsen samsvarer med rapporterte trafikkulykker med gå-
ende/syklende perioden 2011-2016: 

• Skjoldavegen mellom Rogalandsgata og Haakonsvegen 

• Kryss mellom Skjoldavegen og Fjellvegen 
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 Lillesund skole 

 

Elevtall 460 

ÅDT (årlig døgntrafikk) 3.700 (Storasundgata) 
27.650 (fv. 47) 

Fart 30 km/t 

Ulykkesstrekning (NVDB) Ja (Karmsundgata fv. 47) 

Ulykker i nærheten (NVDB) Ja 

Nærhet til gå- og 
sykkeltrasè (kartlagt i 
sentrum) 

Ligger ved gåstrategi og 
sykkelhovednett 

Trygg gange  Gang-/sykkelveg 

Stopp- og hentesteder Ved skoleområdet, 
Haraldsgata/Salhusvegen 

Kollektivt Kollektivholdeplass i 
Karmsundgata 

Parkering På skoleområdet 

Kartlagt barnetråkk Ja 

Vurdering 
Skolekrinsen er stor/lange distanser. Skolekrisen omfatter areal på begge sider av fv. 47/Karmsundgaten. Det 
er etablert undergang og kryssing i plan.  
 
Planer under arbeid 

• Hovedsykkelvegnett i gang-/sykkelveg fra sør og videre nord gjennom Alexander Kjellands gate 

• Sykkelbane/gate langs Salhusvegen 

• Soneparkering ved skoleområdet (innføring 2017) 
 
Utfordringer 

• Parkering og stopp- og hentesteder tett opp til skoleområdet, og noen bruker Karmøygata som stopp- 
og hentested 

• Jonas Lie gate blir brukt som skoleveg. Etablert parkeringsplasser til sjukehuset. Farlige situasjoner med 
ryggende biler pga. manglende gjennomkjøring.  
Dagens bomløsning er delvis plassert på fortau som gjør det vanskelig å benytte seg av fortauet 

• Det er skoleskyss pga. farlig skoleveg sør i skolekretsen. Her mangler det fortau på ene siden av 
Jomfruvegen. Det er oppstart av reguleringsplan i dette området. Skoleskyss kjører opp til skoleområdet 
 

Negative registreringer fra Barnetråkkundersøkelsene: 

• Flere gangfelt eller utbedring av gangfelt og fortau langs Haukelivegen, Karmsundgata, Salhusvegen, 
Rogalandsgata og Øvregata 

• Mørkt i undergang under fv. 47 (Bjørgvingata) 

• Mye trafikk rundt skoleområdet og langs Karmsundgata, Haukelisvegen, Storasundgata, Salhusvegen, 
Rogalandsgata, Strandgata, Skåregata, Stavangergata og Jonas Lie gate 
 

En del av registreringene fra barnetråkkundersøkelsen samsvarer med rapporterte trafikkulykker med gå-
ende/syklende perioden 2011-2016: 
Kryssing av Strandgata ved Skippergata. Gangfelt ved rundkjøring ved Storasundgata og Karmsundgata. 
Sestaovegen 
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 Rossabø skole 

 

Elevtall 365 

ÅDT (årlig døgntrafikk) 9.200 (Spannavegen) 
27.650 (fv. 47) 

Fart 50 km/t 

Ulykkesstrekning (NVDB) Nei  

Ulykker i nærheten (NVDB) Ja 

Nærhet til gå- og 
sykkeltrasè (kartlagt i 
sentrum) 

Ligger ved gåstrategi og 
sykkelhovednett 

Trygg gange  Gang-/sykkelveg 

Stopp- og hentesteder På skoleområdet. Under 
ombygging.  

Kollektivt Kollektivholdeplass i 
Spannavegen 

Parkering På skoleområdet. Under 
ombygging 

Kartlagt barnetråkk Ja 

Vurdering 
Liten skolekrets, de fleste elevene bor i kort avstand til skolen. Deler av boligfelt i sør ligger mer enn 1 km fra 
skolen. 
 
Planer under arbeid 

• Under arbeid renovering av arealet tilhørende skolen nærmest Spannavegen – innkjøring, parkering, 
droppsone og sykkelparkering  

• Det er meldt oppstart av planarbeid for deler av Storasundgata og Floravegen for utbedringer og 
sykkelvegnett (regi Statens vegvesen) 

 
Utfordringer 

• Parkering og leveranser tett opp til skoleområdet 

• Stor trafikkmengde på Spannavegen. Mye gjennomgangstrafikk 
 
Negative registreringer fra Barnetråkkundersøkelsene 

• Flere gangfelt eller utbedring av gangfelt og fortau langs Spannavegen, Storasundgata og Spannavegen-
/E134 

• Mørkt i undergang under Spannavegen og deler langs Storasundgata og gangveg/sti fra Floravegen til 
Lyngvegen 

• Mye trafikk Spannavegen, Karmøygata, E134, Floravegen/ Storasundgata og Fjellvegen 
 
En del av registreringene fra barnetråkkundersøkelsen samsvarer med rapporterte trafikkulykker med gå-
ende/syklende perioden 2011-2016: 

• Floravegen/Svehaugstemmen  

• Kryssområde ved Spannavegen/Storasundgata 
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 Saltveit skole 

 

Elevtall 116 

ÅDT (årlig døgntrafikk) 6350 (fv. 47) 

Fart 60 km/t 

Ulykkesstrekning (NVDB) Nei 

Ulykker i nærheten (NVDB) Ja, fv. 47 

Nærhet til gå- og 
sykkeltrasè (kartlagt i 
sentrum) 

Nei 

Trygg gange  Gang-/sykkelveg 

Stopp- og hentesteder I kollektivholdeplass og 
parkeringsareal nord for 
skoleområdet 

Kollektivt Kollektivholdeplass ved fv. 
47 

Parkering På skoleområdet 

Kartlagt barnetråkk Ja 

Planer under arbeid 
 

Ny trase for fv. 47 med 
tilhørende gang-/sykkelveg 

Utfordringer 

• Tilkomst til parkering gjennom skoleområdet 

• Droppsone er tett på skoleområdet og der elevene går  

• Barneskole og barnehage ligger samlet, og skaper trafikk hele skoletiden 

• Ikke sammenhengende skille mellom trafikk og myke trafikanter i hele skolekretsen 

• Stor andel kollektivt/skoleskyss og biltransport av elever  
 
Negative registreringer fra Barnetråkkundersøkelsene 

• Flere underganger langs fv. 47 

• Gatelys langs Førlandsvegen 

• Mye trafikk langs fv. 47 og Haglandsdalkrysset 
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 Austrheim skole 

 

Elevtall 450 

ÅDT (årlig døgntrafikk) 6.200 (Austrheimvegen) 

Fart 30 km/t (Myrullvegen) 
50 km/t (Austrheimvegen) 

Ulykkesstrekning (NVDB) Nei 

Ulykker i nærheten (NVDB) Nei 

Nærhet til gå- og 
sykkeltrasè (kartlagt i 
sentrum) 

Ligger ved gåstrategi og 
sykkelhovednett 

Trygg gange  Gang-/sykkelveg 

Stopp- og hentesteder I Myrullvegen ved skolen 

Kollektivt Kollektivholdeplass i 
Austrheimvegen 

Parkering På skoleområdet 

Kartlagt barnetråkk Ja 

 
Vurdering 
Forventet mindre andel kollektivt/skoleskyss pga. korte avstander. Områdene med spredt bebyggelse i øst 
(Kattnakkvegen) ligger mer enn 1 km fra skolen. 

 
Utfordringer 

• Droppsone og parkering er tett på skoleområdet og der elevene går  
 
Negative registreringer fra Barnetråkkundersøkelsene 

• Flere gangfelt og/eller fortau langs Udlandsvegen og Austreimvegen 

• Mye trafikk langs Austreimvegen og Udlandsvegen  
 
En del av registreringene fra barnetråkkundersøkelsen samsvarer med rapporterte trafikkulykker med gå-
ende/syklende perioden 2011-2016: 

• I kryssområde mellom Austrheimvegen og Udlandsvegen  
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 Brakahaug skole 

 

Elevtall 155 

ÅDT (årlig døgntrafikk) 1.200 (utkjøring E134) 

Fart 50 km/t 

Ulykkesstrekning (NVDB) Nei  

Ulykker i nærheten (NVDB) Nei 

Nærhet til gå- og 
sykkeltrasè (kartlagt i 
sentrum) 

Ligger ved gåstrategi og 
sykkelhovednett 

Trygg gange  Gang-/sykkelveg 

Stopp- og hentesteder Ved Skonnertvegen  
Noe i byggefeltet/Matros-
vegen 

Kollektivt Kollektivholdeplass i 
Skonnertvegen 

Parkering Nei  

Kartlagt barnetråkk Ja 

 
Vurdering 
Forventet mindre andel kollektivt/skoleskyss pga. korte avstander 
 
Utfordringer 

• Droppsone og parkering er tett på skoleområdet og der elevene går, samt i boligfeltet/Matrosvegen 

• Deler av skolekretsen ligger på sørsiden av E134 

• Det er etablert skoleskyss for elever fra boligområdet øst for Raglamyr på grunn av farlig skoleveg. I 
dag går noen av barna fra dette boligfeltet på Skåredalen og noen på Brakahaug skole. Skolevegen går 
gjennom Raglamyr næringsområde der det er etablerte gangforbindelser til Brakahaug skole. 
Gangforbindelsene går langs svært trafikkerte veger, og det er kryssing i plan ved rundkjøring ovenfor 
E134.  

 
Negative registreringer fra Barnetråkkundersøkelsene 

• Mye trafikk langs E134 og Skonnertvegen 

• Mørkt i noen av stiene inn til skoleområdet 
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 Skåredalen skole 

 

Elevtall 530 

ÅDT (årlig døgntrafikk) 7.500 (Skjoldavegen) 

Fart 30 km/t 

Ulykkesstrekning (NVDB) Nei 

Ulykker i nærheten (NVDB) Ja 

Nærhet til gå- og 
sykkeltrasè (kartlagt i 
sentrum) 

Ligger ved gåstrategi og 
sykkelhovednett 

Trygg gange  Gang-/sykkelveg 

Stopp- og hentesteder Skoleområdet 

Kollektivt Kollektivholdeplass i 
Tømmerdalen 

Parkering På skoleområdet 

Kartlagt barnetråkk Ja 

Vurdering 
Forventet mindre andel kollektivt/skoleskyss pga. korte avstander til store boligområder, men skolekretsen 
er stor og deler ligger på sørsiden av E134. 
 

Utfordringer 

• Parkering og stopp- og hentesteder tett opp til skoleområdet 

• Parkeringsanlegget kan generere mer trafikk enn nødvendig pga. det er godt tilrettelagt for parkering 
og som droppsone 

• Det er etablert skoleskyss for elever fra boligområdet øst for Raglamyr på grunn av farlig skoleveg. I 
dag går noen av barna fra dette boligfeltet på Skåredalen og noen på Brakahaug skole. I barnetråkk 
peker barna på at det mørkt langs Ørpetveitvegen. Ørpetveitvegen er smal og uten eget felt for myke 
trafikanter, mens det er etablert gang/ og sykkelveg fra den møter Eikjevegen. Ørpetveitvegen er 
planlagt som hovedsykkelveg.  

 
Negative registreringer fra Barnetråkkundersøkelsene 

• Gangfelt og fortau langs Steinsfjellet, Tømmerdalen, Ragnvald Westbøes gate og Skjoldavegen  

• Mye trafikk langs Steinsfjellet, Tømmerdalen, Ragnvald Westbøes gate, Skjoldavegen og Sveiven 
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3.2 Vegsystem ved idrettsparken ved Skeisvann 
Ved Haugesund idrettspark er det flere funksjoner og videregående skole er lokalisert her. Barnetråkkunder-
søkelsen viser at mange barn har idrettsparken som målpunkt til fritidsaktiviteter. Man har derfor valgt å 
inkludere dette vegsystemet i trafikksikkerhetsarbeidet. Hovedaksene inn til idrettsparken er via 
Rogalandsgata og Skeisvannsvegen eller Skjoldavegen-Rogalandsgata eller Haakonsvegen.  
 
Utfordringer 

• Det er mange hente/bringe-reiser til aktiviteter i idrettsparken. Vegnettet fra bydelene til idrettsparken 
må sikres slik at flest mulig kan bruke sykkel og gange til fritidsaktiviteter  

• Busstopp og opphopning av busser ved de videregående skolene i Rogalandsgata 

• Generelt vedlikehold, lyktestolper i gang-/sykkelvegen og behov for oppstramming av kant mellom 
kjørebane og gangfelt 

• Høy fart og parkerte biler er noe av utfordringen for gående og syklende 
 

 
Figur 4. Kart med arealformål i kommuneplanen og skumlepunkt registrert i barnetråkkundersøkelsen. 

  

3.3 Vegsystem ved ny utbygging Kvednahaugen og Skjoldavegen 
I Haugesund kommune sin planstrategi for 2016 – 2019 er det et punkt om at trafikksikkerhetsplanen skal 
vurdere trafikksikkerhet knyttet til utbygging av boligfeltet Kvernatunet. Det er utarbeidet reguleringsplan 
for den fremtidige utbyggingen, der det er lagt til rette for ca. 115 nye boligenheter. RUV Haugalandet 2011 
viser til en gjennomsnittlig turproduksjon/antall bilførerturer på 2.35 turer per person. Utbyggingen av 
Kvernatunet medfører, med dette som utgangspunkt, en beregnet trafikkvekst på Haakonsvegen på mellom 
250 – 300 biler per døgn. 
 
Reguleringsplanen for Kvernatunet regulerer gjennomgående fortau, 3 m bredde, på østsiden av 
Haakonsvegen frem til Ramsdalsvegen. Vegbredden på Haakonsveg er regulert 6m, noe som medfører at 
bredden reduseres med ca. 2m. Videre er det regulert 5 hensynsoner for kryssing av veg, der det kan 
etableres opphøyde gangfelt eller innsnevring av kjørebanen. Krysningspunktene bør punktbelyses. Generelt 
skal konkrete tiltak avklares med byggeplaner i forbindelse med utbygging av Haakonsvegen, og slik sett 
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ivaretar reguleringsplanen trafikksikkerheten for de som går langs vegen og for de som skal krysse vegen. 
Utover dette anbefales det å etablerer fartssone på 30 km/t for strekingen fra Kvernatunet til Idrettsparken. 
30-soner i kombinasjon med opphøyde gangfelt/innsnevring av kjørebane er gode tiltak med tanke på 
trafikksikring av denne strekingen. 
 
Barnetråkkundersøkelsen viser at gang- og sykkeltrafikken fra Ramsdalen i hovedsak går langs Ramsdalsveg 
via Haakonsvegen og krysser Skjoldavegen i krysset med Haakonsvegen/Skjoldavegen. Utover dette er det 
Solvangvegen, via Plutovegen og gangbro over Skjoldavegen, som er mest benyttet til og fra Solvang skole. 
Barnetråkkundersøkelsen påpeker negative opplevelser knyttet til sikt og kryssing av Plutovegen like ved 
gangbro over Skjoldavegen. Det anbefales tiltak mot siktforholdene i krysningspunktet, samt utbedring av 
eksisterende gangfeltet med punktbelysing, se kapitel 4.3.  
 
Gående fra Kvernatunet mot Solvang skole og Idrettsparken vil kunne gå langs både Skjoldavegen og 
Haakonsvegen. Barnetråkkundersøkelsen viser at det er få som går langs Skjoldavegen i dag, og at de som 
går eller sykler denne strekningen velger andre ruter. Mange går Saturnvegen – Astreavegen og Plutovegen 
og over gangbro til Solvang skole. Reguleringsplanen har tatt hensyn til dette, og det er regulert gang- og 
sykkelveg som leder gående i retning Staurnvegen. Når det gjelder Skjoldavegen har Statens vegvesen startet 
planarbeid for bl.a. etablere gang og sykkelveg, og generelle trafikksikringstiltak. For strakstiltak som gjelder 
denne vegen se kapitel 4.3.  
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4 Handlingsprogram 2017-2021 
Handlingsprogrammet er en oversikt over hvilke tiltak som skal gjennomføres i planperioden. Det er et mål 
om at handlingsprogrammet skal rulleres én gang hvert år slik at man kan ta gjennomførte tiltak ut av planen 
og legge til nye tiltak. Dette gir også en god oversikt på hva kommunen kan søke om midler for gjennomføring 
til hvert år, og gir en større mulighet til å foreta endringer av prioriteringer dersom det skulle være behov for 
dette.  
 
Det er særlig valgt å fokusere på tiltak knyttet til skoler og myke trafikanter i denne revisjonen av trafikk-
sikringsplanen og i handlingsprogrammet. Tiltakene i handlingsprogrammet omfatter fysiske tiltak og fore-
byggende tiltak. Som en del av bakgrunnsmaterialet for handlingsplanen er det spesielt gjort vurderinger av 
forholdene rundt de fem bynære skolene Gard, Hauge, Solvang, Lillesund og Rossabø skole for å kunne søke 
om trafikksikringsmidler allerede i 2017. De resterende fire skolene, samt vegsystemene ved Haugesund 
idrettspark og ved ny utbygging Kvednahaugen og Skjoldavegen, er vurdert på et mer overordnet nivå, og vil 
bli prioritert senere i planperioden. Fysiske tiltak i trafikksikringsplanen er rettet mot offentlige veger og 
omfatter ikke tiltak på private veger. Denne prioriteringen er i tråd med å bygge byen innenfra og ut.  
 
Det er valgt å ikke omfatte tiltak knyttet til fv. 47 siden det pågår omfattende planarbeid i form av kommune-
delplan og reguleringsplan. Andre fylkesveger med planlagt eller pågående planarbeid er heller ikke omfattet 
av planen, og en legger til grunn at trafikksikkerhetstiltak blir ivaretatt i disse planarbeidene. Dette er tema 
som kommunen skal diskutere i planprosessene og politisk ved behandling av reguleringsplanene. 
 

4.1 Overordna ansvarsfordeling i tiltaksarbeidet  
Det offentlige vegsystemet omfatter riks- og europaveger, fylkesveger og kommunale veger. Statens veg-
vesen har ansvar for europavegene (E134), mens det regionale vegnettet, som består av fylkesveger, er det 
Rogaland fylkeskommune som har ansvar for. Fylkeskommunen har prioriterings- og finansieringsansvar for 
utbygging, drift og vedlikehold o.l., mens Statens vegvesen har en administrerende og rådgivende funksjon 
når det gjelder fylkesvegnettet. Kommunen, ved Drift, har følgelig ansvar for de kommunale vegene. Aktuelle 
tiltak som faller under «ansvar» er planlegging, bygging, inkludert fartsdumper, fartsgrenser, avkjørsler o.l., 
drift og vedlikehold, inkludert brøyting/strøing og siktrydding o.l.  
 
Haugaland kraft har ansvar for framtidig utbygging og drift av veglys langs offentlig veg. 
 
Kommunen har også ansvar for planlegging og gjennomføring av tiltak, både med tanke på arealplanlegging 
og på strategiske samfunnsplaner som denne trafikksikkerhetsplanen. Kommunen skal herunder se til at 
planen blir rullert, og følge opp gjennomføringen av tiltakene i planen, samt søke om midler til tiltakene. 
Kommunen har også en viktig rolle i trafikksikkerhetsarbeidet både som skoleeier og vegmyndighet, i tillegg 
til å administrere skoleskyss.  
 
Hva gjelder gjennomføring av ikke-fysiske tiltak, som trafikkopplæring, ligger dette ansvaret på den enkelte 
barnehage og skole. Barnehagen følger rammeplan når det gjelder trafikk. I grunnskolen er det kompetanse-
mål på trafikk i 4., 7. og 10. klassetrinn. Politiet har også en rolle i forebyggende arbeid/trafikantinformasjon, 
i tillegg til ansvar for fartskontroller, promillekontroller samt etterforsking av lovbrudd og ulykker. Statens 
Vegvesen har ansvar for fartsregulering og utbygging av avkjørsler, trafikantinformasjon og trafikksikring. 
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4.2 Ikke fysiske tiltak/forebyggende tiltak 
I mange sammenhenger er trafikksikkerhet ikke avhengig av fysisk tilrettelegging, men av holdninger og fore-
byggende tiltak. God fysisk tilrettelegging og et kunnskapsbasert, holdningsskapende trafikksikringsarbeid er 
noe av det viktigste man kan gi den oppvoksende generasjonen innenfor trafikkfeltet. Det er viktig at skolen 
i samarbeid med foreldre og FAU jobber sammen for bl.a. å innarbeide vaner og rutiner som bidrar til å skape 
trygge skoleveger. Dette har også en misjon for å bedre folkehelsen i befolkningen, og for bedre 
nærmiljø/bomiljø. Barn som går eller sykler til skolen får trafikkerfaring, frisk luft og fysisk aktivitet som gir 
en god start på skoledagen. Det er også slik at dess færre som blir kjørt med bil til/fra skolen vil bidra til en 
opplevd tryggere skoleveg og skoleområde. Barnetråkkregistreringen viser at elevene bruker traséer som gir 
de en opplevelse av trygg skoleveg og i hovedsak kortest mulig veg til skolen. Registeringene viser også at 
elevene er oppmerksomme på farlige eller skumle punkter eller traséer, og at de er konstruktive i sine 
tilbakemeldinger. For at flere elever skal gå eller sykle til skolen er det viktig at skolevegen er og oppleves 
som trygge. 
 
De er flere aktører som kan involveres ved forebyggende tiltak og holdningsskapende arbeid i trafikksikker-
hetsarbeidet: Skoler, barnehager, helsestasjoner, Haugesund kommune, Rogaland fylkeskommune, Politi, 
Parkering, Trygg Trafikk, Statens vegvesen, og kjøreskoler m.fl. I dette vil også miljø-, helse- og idretts-
organisasjoner kunne være aktuelle samarbeidspartnere.  
 
Trafikk ved skolene ved skolestart og -slutt er ofte kaotisk, og jo flere som kjører dess flere uoversiktlige og 
farlige situasjoner blir det for elevene. Haugesund kommune har et mål om at 90 % av elevene skal gå eller 
sykle til skolen. For å bedre trafikksituasjonen ved skolene og motivere flere barn og unge til å gå eller sykle 
vil Haugesund kommune innføre Aktiv skoleveg og hjertesoner rundt hver enkelt barneskole i kommunen. 
Det er behov for å gjennomføre en grundig trafikkanalyse for hver enkelt skole som grunnlag for å definere 
disse sonene og tiltakene. Denne analysen vil omfatte en risikovurdering og en tiltaksplan, samt definere den 
indre sonen, hjertesonen, og behov for tiltak langs skolevegen. Sonene kan ha ulik utstrekning ut fra lokale 
forhold ved skolene og det må vurderes unntak for transport knyttet til HC-parkering, skoleskyss og 
ansattparkering. Hver enkelt skole må gjennomføre en prosess for å avklare de lokale forholdene og 
implementering ved sin skole, men det er et mål at kriteriene for aktiv skoleveg og hjertesonene skal være lik 
for de ulike skolene.  
 
Kriterium Aktiv skoleveg/Hjertesone i Haugesund kommune:  
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Tilrettelegging for, innføring, og formålet, må utvikles hos hver enkelt skole, og som virkemiddel er det to 
hovedtilnærminger der begge vil være like viktige: 
 

• Trafikkanalyse med forslag til ulike former for regulering av biltrafikk: restriksjoner eller tilrettelegginger 
for å redusere biltrafikk innenfor hjertesonen 

• Holdninger og adferd: Styrke kunnskap og bevisstgjøring, og legge best mulig til rette for, at flest mulig vil 
gå eller sykle til skolen    

 
 
 
 
 
Definere Aktiv skoleveg/hjertesone  

TILTAK 

Trafikkanalyse med fokus på arealene ved skoleområdet og trygg skoleveg  

Etablere, gjennom et tett samarbeid mellom skole/kommune og foreldre/FAU, retningslinjer for 
hvordan skape trafikksikker hjertesone og skoleveg 

Definere stopp- og hentesteder for foreldre og skoleskyss  

Definere parkeringsareal for tilsatte og SFO-levering/henting 

Utvikle trafikkpatrulje eller/og trafikkvakter 

Ta initiativ og skape engasjement hos foreldre for å etablere følgegrupper 

 
Alle skoler skal ha en egen trafikkansvarlig 

TILTAK 

Øke fokus og kunnskaper om trafikksikkerhet på skolene  

Bidra til bedre kontakt mellom skole og teknisk forvaltning og teknisk drift 

Rutiner for trafikksikkerhet innarbeides i internkontrollsystemet hos skolene i tråd med forskrift 
om miljørettet helsevern for barnehager og skoler 

Virksomhetens rutiner for trafikksikkerhet gjennomgås årlig med foreldre, ansatte og i 
samarbeidsutvalg 

 
Holdningsskapende arbeid   

TILTAK 

Gjennomføre årlige kampanjer og holdningsskapende aktiviteter med fokus på barna, foreldre og 
ansatte på skolen/SFO 
Gjennomføre kampanjer som eks. skoletråkken i regi av Skole  
Aktivt bruke informasjon, veiledning og kampanjer i regi av Trygg trafikk, eks. Barnas trafikklubb 

Innføring av hjertesoner der elevene kan bidra med å pynte innenfor hjertesonen 

Trafikksikringsopplæring som del av pensum og læreplanen 

Gjennomføre trafikksikringsdager med fokus på eks. refleksbruk, bruk av sykkelhjelm og kontroll av 
sykkel for godkjent lys/refleks/bremser 

Det skal gjennomføres ulike tiltak, som kampanjer og markedsføring som en del av 
«Sykkelbyavtalen» 
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Kontroller/håndheving 
Det er behov for kontrollerende og håndheving av restriksjoner. Dette kan være generelle kontroller med 
fokus på trafikksikkerhet. Sentrale aktører vil være Politi, Statens vegvesen og Parkeringsetaten. Dette er et 
arbeid som må følges kontinuerlig, men særlig følges opp ved skoleområdene ved skoleoppstart etter 
sommeren, og ved årstider der det er mørkt. 
 

4.3 Handlingsplan for trafikksikkerhet (skoler og idrettspark) 
Det er et mål om at handlingsprogrammet skal rulleres én gang hvert år, og at det skal søkes om 
trafikksikkerhetsmidler årlig. Vurdering av hvilke tiltak det skal søkes om og utforming av de bør ta 
utgangspunkt i barnetråkk-undersøkelsene og kartlegging av universell utforming. Det bør være et særlig 
fokus på at vegene inn til skolene har en utforming slik at de er tilgjengelig for alle.   
 

Generelle 
tiltak ved alle 
skoler / 
idrettspark 

 Vegtype 

 Punktbelysning for etablerte gangfelt 

Kv og Fv 

 Ivareta lokale sykkelveger inn til skoleområdene 

 Vegetasjonsrydding og belysning ved/langs etablerte gangveger og 
underganger 

 Gjennomgang av status for eksisterende lyktestolper som står i fortau og 
gang-/sykkelveger 

 Gjennomgang av veg- og snarvegnett der det på grunn av farlig skoleveg er 
etablert skoleskyss 

 Gjennomgang status og vurdere redusert fartsgrense ved skoleområdene  

Gard skole  Utbedring av snarveg fra Kvalsvikvegen ved Halvarshaugen – Sekevegen - 
undergang under Tittelsnesvegen (fv. 47) 

Kv og Fv 

 Ny snarveg fra Dukkelunden til Damvegen (snarveg til Idrettsparken)   Kv/Pv 

 Gjøre undergangene ved skoleområdet triveligere med bedre belysning, ny 
maling og vegetasjonsrydding (3 stk.) 

Kv og Fv 

 Vurdere å endre utforming av dagens droppsone ved innkjøring til 
skoleområdet og hindre utkjøring mot venstre i skoletiden 

Kv og Fv 

 Holdningsskapende arbeid for å lære barna hvor de skal gå ifht. kryssing av 
Skeisvollvegen 

Fv 

 Egilsveg; Det er gjennomført flere punktutbedringer i Egilsveg, og 
trafikksituasjonen er noe uryddig for gående og kjørende. Gjeldende 
reguleringsplan for Egilsveg må gjennomgås med tanke på gjennomføring 
av tiltak til fordel for gående og syklende. 

Kv  

 Større strukturelle endringer for fremtiden som krever prosess  
Tilkomst til parkering uten trafikk gjennom skoleområdet via ny 
rundkjøring på Fv47 som inkluderer Kvalsvikvegen og droppsone/parkering 
på vestsiden av skoleområdet.  

Fv 

Hauge skole Gjøre undergangen ved fv. 47, Bråvallagata – Tambarskjelves gate 
(Lotheparken), triveligere med bedre belysning og oppussing av 
maling/kunst (1 stk) 

Kv og Fv 

 Lede barna slik at de holder seg på vestsiden av Tambarskjelves gate fra 
undergangen  

Kv 

 Punktutbedring på Haugevegen ved skoleområdet: Tydeligere utforming av 
kjørebane med skilting og gangfelt  

Kv 
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 Større strukturelle endringer for fremtiden som krever prosess  

• Opprusting og opprydding av gatestruktur i Haugevegen  

• Vurdere soneparkering og envegskjøring i internt vegnett ved skolen. 
Tiltaket må sees i en større helhet med hensyn til tilkomst og parkering 
for eksisterende boliger og kulturtilbud i området. 

Kv 

Solvang skole Lede barna til etablert gangfelt og utbedring av fortau på sørsiden av 
Skjoldavegen. Vurder lysregulering eller opphøyd gangfelt 

Fv 

 Større strukturelle endringer for fremtiden som krever prosess  

• Utbedring av kryssløsning til Skjoldavegen  

• Vurdere ny plassering av droppsone og parkering enten ved direkte 
tilkomst fra Skjoldavegen eller Tysværvegen. Tiltakene må sees i en 
større helhet med hensyn til om det vil generere mer-trafikk på 
vegnettet ved skolen og boligområdet, samt trafikksikring langs 
Skjoldavegen 

Kv og Fv 

Lillesund 
skole  

Droppsone ved Storasundgata ved overgang/bro og markering av 
gateparkering langs Storasundgata 

Kv og Fv 

 Vegetasjonsrydding og belysning langs gangveg fra bro ved Storasundgata 
til skoleområdet. Separert gang- og sykkelveg. 

Kv 

 Innspill om parkeringssituasjon i Jonas Lie gate til planprosess knyttet til 
sykehuset 

Kv 

 Utbedring av etablert «bom» i Jonas Lie gate og belysning av gaten Kv 

 Tydeliggjør gangaksene til skolen, Bjørgvingate på de gående sine 
premisser, samt på østsiden av Karmsundgata til Rogalandsgata 

Kv 

 Større strukturelle endringer for fremtiden som krever prosess  
Vurdere soneparkering på internt vegnett ved skolen (Bjørgvingaten). 
Tiltaket må sees i en større helhet med hensyn til tilkomst og parkering for 
eksisterende boliger og næringsvirksomhet i området. 

Kv 

Rossabø skole Vegetasjonsrydding og belysning ved undergang fra Spannavegen til 
skoleområdet 

Kv og Fv 

 Stenging for gjennomkjøring Fjelltungata fra Spannavegen til 
Storasundgata 

Kv og Fv 

Saltveit skole Utbedre kollektivholdeplass for å tydeliggjøre atskilt areal for kjøretøy og 
gående 

Kv og Fv 

 Større strukturelle endringer for fremtiden som krever prosess  

• Forprosjekt for å vurdere stopp- og hentested kan flyttes til område ved 
fv. 47  

• Vurdere behov for underganger langs fv. 47 

Kv og Fv 

Austreim 
skole 

 
Belysning og vegetasjonsrydding  

 
Kv og Fv 

 Sikt ved undergang ved Austrheimvegen Fv 

 Det må lages en plan for parkering og tilkomst for buss etc. Gående og 
syklende må separeres fra kjørende 

Kv og Fv 

Brakahaug 
skole 

Vegetasjonsrydding og belysning ved/langs etablerte gangveg fra 
Skonnertvegen til skoleområdet.  

Kv 

 Regler for hvor foreldrene kan sleppe av elevene. I utgangspunktet godt 
tilrettelagt for gående/syklende (stinettverk) i nærområdet 

Kv 

 Skilting om forbud mot skoleskyss, leveranse/henting, i Matrosvegen Kv 

 Vurdering av skoleveg fra boligfelt Vassbrekke (farlig skoleveg) Kv 



 

32 

 

 Større strukturelle endringer for fremtiden som krever prosess  
I utgangspunktet godt tilrettelagt for gående/syklende (stinettverk) i 
nærområdet, men forbedring ved belysning langs etablerte gangveger, 
underganger og gangfelt  

Kv og Fv 

Skåredalen 
skole 

Vurdere tilrettelegging av droppsone ved rundkjøringen i sør for å styrke 
hjertesone. Dette må sees i sammenheng med utviding av skolen.  

Kv 

 Belysning langs Ørpetveitvegen fra boligfelt Vassbrekke til 
Skjoldavegen/Skåredalen 

Kv 

Haugesund 
idrettspark 

Videreføre hovedvegsystem for gående og syklende forbi 
idrettsparkområdet 

Kv og Fv 

 Belysning langs eksisterende gang-/sykkelveger Kv og Fv 

 Vegetasjonsrydding og belysning ved/langs etablerte gangveger og 
underganger 

Kv  

 Trafikkanalyse med fokus på gang/sykkelveg, snarveger, 
parkeringsdekning, kollektivholdeplass 

Kv 

 Egilsveg: Det er gjennomført flere punktutbedringer i Egilsveg, og 
trafikksituasjonen er noe uryddig for gående og kjørende. Gjeldende 
reguleringsplan for Egilsveg må gjennomgås med tanke på gjennomføring 
av tiltak til fordel for gående og syklende. 

Kv 

 Haakonsveg: Er klassifisert som en del av sykkelhovednettet. Se på 
muligheter for gang- og sykkelveg. Dette må sees i sammenheng med 
utbygging av Kvernatun. Redusert fartssone på Haakonsvegen. 

Kv 

 Vurdere opphøyde gangfelt på krysningspunkt på strekningen fra 
Ramsdalsvegen til Skjoldavegen. Krysningspunktene skal punktbelyses. 

Kv 

 Sti/gangnett fra sør til nord rundt Skeisvannet blir komplett med ny 
gangbro ved Skeisvann og Øyvind Skaldarspilers veg 

Kv 

 

4.4 Kontinuerlig drift og vedlikehold  
Drift og vedlikehold av eksisterende tiltak og tilgrensende arealer er viktig for å holde en god vegstandard og 
for at eksisterende tiltak skal oppleves som sikre å bruke. Det er en del etterslep på vedlikehold knytt til 
eksisterende vegnett i kommunen som med enkle ressurser kan medvirke til å bedre trafikksikkerheten og 
som kan gjøre at flere vil benytte seg av gang- og sykkelvegnettet. Disse tiltakene må prioriteres i kommende 
planperiode:  
 

TILTAK 

Vegetasjonsrydding, generelt for å opprettholde gode siktsoner og for å gi en god/trivelig opplevelse av å 
bruke gang- og sykkelvegnettet. 

Vegetasjonsrydding, særlig ved barneskolene og langs gang og sykkelvegnett inn til skoleområder og 
idrettspark, samt ved gangfelt  

Tydeliggjøre høydeforskjeller mellom kjørebane og fortau/ gang- og sykkelveg ved fresing av gammel 
asfalt og legging av ny asfalt 

Oppgradering av asfaltdekke på fortau og gang-/sykkelveger 

Sørge for at belysning i underganger/overganger fungerer 

Sørge for at belysning på sykkelvegnettet fungerer 
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4.5 Fysiske tiltak på kommunalt vegnett 
En del av trafikksikringstiltakene krever en planprosess for å oppnå gode fysiske løsninger. I forrige 
trafikksikkerhetsplan ble en del av tiltakene i handlingsplanen gjennomført, noen startet opp og noen ikke. 
Det er valgt å videreføre de tiltakene som ikke ble startet opp i forrige periode, samt videreføre generelle 
punkt om mindre tiltak og belysning langs kommunale veger. De fire førstnevnte tiltakene er ikke 
konkretisert, da de er strakstiltak eller andre mindre tiltak som dukker opp som må ordnes før planen rulleres 
på nytt.  
 

TILTAK 

Mindre TS-tiltak (strakstiltak) på kommunale veger  

Belysning gang- og sykkelveger 

Gjennomgang av status for eksisterende lyktestolper som står i fortau og gang-/sykkelveger 

Gjennomgang av veg- og snarvegnett der det på grunn av farlig skoleveg er etablert skoleskyss 

Bråvallagata/Egils veg, tiltak i forbindelse med reguleringsplan  

Rogalandsgata mellom Bjørgvinsgata og Grindesvingen: Fartsreduserende tiltak 

Lyngvegen og kryss til Hagtornvegen: Utbedre kryss og forbedre gangtraseen 

Ytterligere tiltak på Diktervegen/Austmannavegen 

  

4.6 Innspill til fysiske tiltak på fylkesvegnett 
Det er Statens vegvesen som er ansvarlig for gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak på fylkes- og 
europaveger. Dette gjennom å omsette årlige midler fra fylkeskommune og stat til mindre tiltak som eks. 
fartsdempende tiltak, utbedring av sikt i kryss og kurver, oppgradering av fortau, gang- og sykkelveg, gangfelt, 
underganger, belysning, busslommer osv. Innspill til fysiske tiltak på fylkesvegnettet er gjort i tidligere kapitel 
og avsnitt, og under er en oppsummering av tiltak på fylkeskommunalt vegnett samt noen nye punkt.   
 

  TILTAK 

Generelle tiltak Punktbelysning for etablerte gangfelt 

 Generelt dårlig belysning og sikt i mange underganger. Belysning i under-/ 
overganger  

 Generell opprusting av fylkesvegnettet 

 Generell utfordring med lyktestolper og søppelkasser på fortau, eks. Skjoldavegen 
øst for Flotmyr der fortaua er smale og det er høy ÅDT 

Fv47 Gjøre undergangene ved Gard skole triveligere med bedre belysning, ny maling og 
vegetasjonsrydding (3 stk.) 

 Vurdere å endre utforming av dagens droppsone ved Gard skole og hindre utkjøring 
mot venstre i skoletiden 

 Kryss ved Gardsenteret, Fv47 – Kvalsvikvegen, Fv927. Gående nord-sør må sikres 
bedre enn dagens situasjon 

 Det er smalt fortau sør for bensinstasjonen (Esso) på vestsiden av Tittelsnesvegen, 
dette er utfordrende for både gående og syklende 

 Lyskrysset i Fv47/Fv937, Skillebekkgata, har dårlig belysning, og det er vanskelig å se 
gående/syklende. Gående og kjørende har grønt lys samtidig når en svinger vestover 
fra nord. 

 Tilkomst til parkering ved Gard skole uten trafikk gjennom skoleområdet via ny 
rundkjøring på Fv47 som inkluderer Kvalsvikvegen og droppsone/parkering på 
vestsiden av skoleområdet 

 Gjøre undergangen ved fv. 47, Bråvallagata – Tambarskjelves gate (Lotheparken), 
triveligere med bedre belysning og oppussing av maling/kunst (1 stk) 
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 Utbedre kollektivholdeplass ved Saltveit skole for å tydeliggjøre atskilt areal for 
kjøretøy og gående 

 Forprosjekt for å vurdere stopp- og hentested ved Saltveit skole kan flyttes til 
område ved fv. 47  

Skjoldavegen, 
Fv938 

Lede barna til etablert gangfelt og utbedring av fortau på sørsiden av Skjoldavegen. 
Vurder lysregulering eller opphøyd gangfelt 

 Utbedring av kryssløsning til Skjoldavegen – Tysværgata/ Rogalandsgata 

 Vurdere ny plassering av droppsone og parkering til Solvang skole enten ved direkte 
tilkomst fra Skjoldavegen eller Tysværvegen 

Storasundgata, 
Fv922 

Droppsone til Lillesund skole ved Storasundgata ved overgang/bro og markering av 
gateparkering langs Storasundgata 

Spannavegen, 
Fv831 

 
Vegetasjonsrydding og belysning ved undergang fra Spannavegen til Rossabø skole 

 Stenging for gjennomkjøring Fjelltungata fra Spannavegen til Storasundgata 

 

4.7 Finansiering av trafikksikkerhetstiltak og ansvar 
Aksjon Skoleveg/Trafikksikkerhetstiltak er en egen budsjettpost hvor Rogaland fylkeskommune stiller midler 
til disposisjon, etter søknad om midlene. Formålet med ordningen er å kunne finansiere mindre prosjekter 
som raskt kan gjennomføres, og som ikke har store omkostninger, men gir stor trafikksikkerhetseffekt i bl.a. 
skoleområdet. Midlene skal nyttes til trafikksikringstiltak på veger i forbindelse med skoleveg og i nærmiljøet 
der barn ferdes. Midlene kan også benyttes til planlegging av slike tiltak og til utarbeidelse av lokale trafikk-
sikkerhetsplaner. Tilskuddsordningen tar utgangspunkt i en kostnadsfordeling på 40/60 mellom Haugesund 
kommune og Rogaland fylkeskommune. Det kan søkes tilskudd til tiltak som fremmer ordningens formål, og 
eksempler på dette er: 
 
 
 

• Sikring av vegkrysninger, under-/overganger 

• Gang- og sykkelveger, fortau 

• Fartsreduserende tiltak, rundkjøring (dyr løsning, 
men kan være del i et slikt tiltak) – humper –  
innsnevringer etc. 

• Vegbelysning 

• Busslommer, buss-snuplasser, leskur etc. 

• Siktutbedringer i vegkryss og langsetter vegen 

• Rekkverk og trafikk/ledegjerder 

• Byggeplanlegging/prosjektering av 
tiltak/enkeltprosjekter 

• Annet, dette dekker bl.a. opparbeidelse av 
trafikkområde i skolegårder 

• Barnetråkk, aktiv skoleveg, hjertesone  
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36 

5 Vedlegg  

5.1 Verktøykasse aktiv skoleveg og hjertesoner i Haugesund og Karmøy 

Hovedmål 

✓ Sikre trygge og attraktive skoleveger 
✓ Sikre økt fysisk aktivitet og bedre psykisk helse gjennom en 

aktiv skoleveg 
✓ Øke kompetansen om trafikksikkerhet for skole, elever og 

foresatte 
 
Delmål 
o Motivere til en aktiv skoleveg ved å gå og sykle til skolen 
o Bilfrisone rundt skolen, Hjertesoner 
o Droppsoner for nødvendig transport 

 
For å kunne oppnå at flere sykler og går til skolen, må flere aktører jobbe sammen.  Dette dokumentet er et 
resultat av samarbeid mellom Haugesund og Karmøy kommuner. Sykkelbyen Haugesund- Karmøy og 
prosjektet «trygge barn på skoleveg i Karmøy» er premiss leverandører.  
 
Holdningsskapende arbeid for å endre kultur og vaner er svært sentralt for å kunne nå hovedmålene, og det 
vil være behov for å jobbe stegvis mot målene over en lengre periode. Kampanjer som ett startskudd vil 
kunne bidra positivt, samtidig som det må jobbes kontinuerlig for at det skal bli en varig endring. Kampanjer 
bidrar til å vekke engasjement, fokus på temaet og bidra til tilrettelegging for gåing og sykling. Motivasjon 
fungerer best når de er koplet til fysiske tiltak.  
 
Kommunene jobber strategisk gjennom overordna planlegging i retning bærekraftig samfunnsutvikling. 
Dette, sammen med prosjektet Sykkelbyen Haugesund- Karmøy, bidrar til å utvikle en kollektiv identitet med 
fokus på grønne verdier. I dette bildet vil også skolen være en viktig arena og bidra til å sette kulturen for hva 
er akseptert og kult. Barna er sentrale i arbeidet, men også lærere, foresatte og andre voksne vil være viktige 
som rollemodeller for barna. Og husk at jo flere som går, jo færre biler blir det langs skolevegen, og det bidrar 
til at nærmiljøet blir tryggere og triveligere. For å kunne endre kulturen er det viktig med dialog og prosesser 
for å etablere rammer der partene bidrar mot et felles mål som bidrar til en utvikling som fører til gode valg 
i hverdagen.  
 
Viktige aktører i planlegging og implementering:

 

Elevene

FAU

Helsesøster

Skolekontoret 

Rektor 

Lærere

Trafikkansvarlig 
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• Bruke barna som "endringsagenter" for å påvirke foresatte og andre viktige 
personer i barna sitt liv

• Oppmuntre til å "ta tilbake skolevegen" til den opplevelsen den kan være -
sosialt, lærerikt og folkehelseperspektivet

• Utvikle/etablere følgegrupper

• Varig arbeid for å motivere elever til å gå og sykle til skolen gjennom hele året 
som f.eks. skoletråkk

Holdningsskapende tiltak: Aktiv skoleveg

• Barnetråkken skal danne grunnlag for trafikksikkhetstiltak og sikre etablerte og 
ikke etablerte snarveger

• Skolekontoret og rektor på hver enkelt skole ser på utfordringer rundt sin skole, 
og vurderer løsninger. Tema: hvilke areal rund skolen skal prioriters for de myke 
trafikantene, droppsoner, parkeringsplasser etc.. 

• Behov for dialog mellom rektor, lærere og FAU på hver enkelt skole. 
Arbeidsmøter med kommunene, Parkering og Politi 

• Registrering av type transportmiddel ved skolestart og -slutt. Eksempelvis: 
Klasser som gjennomførte barnetråkkundersøkelsen får 1 gang hver 14. dag som 
oppgave å registrere trafikk ved skoleområdet. Tallmaterialet kan benyttes 
tverrfaglig: trafikkopplæring, matematikk, naturfag (værforhold)

• Trafikkanalyse som vurderer forslag til tiltak og konsekvenser av de

• Konkretisering av hjertesonen og hvilke tiltak må gjennomføres, både 
holdningsskapende og regulerende som eks. forbud mot parkering, ingen trafikk 
i skoletiden, samt fysiske tiltak for bidra til at skolevegen oppleves trygg ved 
hjelp av belysning, vegetasjonsrydding, trafikkvakter med mer 

•Kick-off og implementering gjennom informasjonsmøter, skriv og kart til 
foresatte, bruk av media for å sette fokus på arbeidet, bruk av skilt eller effekter 
som maling på asfalt som viser at en kommer inn i en "ny sone" i trafikken der 
de myke trafikantene skal prioriteres 

• Lette muligheten for å kunne gå/sykle til skolen gjennom å finne ordninger for 
skoledagen og materialbehovet som gjør at barn ikke må ta med seg alle bøker, 
ute-/innetøy med seg hver dag

Fysiske tiltak: Definere og implementere aktiv skoleveg og 
hjertesone 

• Gjøre trafikkopplæring til noe spennende og tverrfaglig. Eksempelvis: 
Skoleklasser kan tas med ut langs vegnettet til f.eks. de punktene som ble 
registert som skumle i barnetråkkundersøkelsen, for å øke deres risikoforståelse 
av trafikkforholdene

• Gjøre om skoleparkeringen til sykkelløype med skilt etc. 1 dag i måneden 

• Følge Trygg trafikk sitt opplæringsmateriale og prøver 

Undervisning: Trafikksikkerhet i skolen 
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Tips  
 

 Etabler god dialog mellom skolekontoret, skolen, FAU og foreldre før gjennomføring av tiltak. Viktig at 
alle parter blir involvert i prosessen 

 Etabler stopp- og hentesoner utenfor hjertesonen  
Vurder plassering av droppsonene ut fra skolens beliggenhet, lokale veg- og trafikkforhold, 
trafikkmengde og fartsnivå. Unngå plasser som krever rygging da dette øker risiko for ulykker 
Vegen fra droppsonen til skolen må være trafikksikker med fortau og sikker kryssing av veg, og hvis 
mulig, ha droppsonen bare på skolen sin side av vegen 

 Vurder å flytte ansattparkering utenfor hjertesonen, men tillat unntak som HC-parkering og lignende  
 Bruk visuelle tiltak for å informere om at kjørende kommer inn i hjertesonen – skilt med informasjon, få 

hjelp av elevene til å fargelegge asfalten eller annen pynting innenfor hjertesonen 
 Bruk barna som endringsagenter og skap en holdning om det er gøy å sykle og gå til skolen 
 Ta opp trafikk som tema på foreldremøter 
 Kartlegge trygge områder for sykkeltrening i skolens nærmiljø  
 Aksjoner, for eksempel for å øke lys og refleksbruk og få flere elever til å gå eller sykle til skolen  
 Initiere og organisere følgevennordninger til fots og på sykkel. Ta den tryggeste vegen til skolen selv om 

den ikke alltid er den korteste  
 Øv på skolevegen, fortell og repeter hvor barna kan og ikke kan gå/sykle, og hvor det er trygt og farlig i 

ulike situasjoner; Gjør barna oppmerksomme ved bruk øynene og ørene i trafikken. Øv på å stoppe og 
se seg for før de krysser vegen. Forklar betydningen av skilt og signal i trafikken 

 Lær barna om større kjøretøy og blindsone 
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5.2 Kartskisser tiltak ved skoler og idrettspark, barnetråkkundersøkelse og kartlegging av 
tilgjengelighet  

 Gard skole 
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Tema tettsted, tilgjengelighet for de med nedsatt syn 

 
 
Tema tettsted, tilgjengelighet for brukere av elektrisk rullestol 
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Tema tettsted, tilgjengelighet for brukere av rullestol 
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 Hauge skole  
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Tema tettsted, tilgjengelighet for de med nedsatt syn 

 
 
Tema tettsted, tilgjengelighet for brukere av elektrisk rullestol 
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Tema tettsted, tilgjengelighet for brukere av rullestol 
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 Solvang skole 
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Tema tettsted, tilgjengelighet for de med nedsatt syn 

 
 
Tema tettsted, tilgjengelighet for brukere av elektrisk rullestol 
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Tema tettsted, tilgjengelighet for brukere av rullestol 
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 Lillesund skole  
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Tema tettsted, tilgjengelighet for de med nedsatt syn 

 
Tema tettsted, tilgjengelighet for brukere av elektrisk rullestol 
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Tema tettsted, tilgjengelighet for brukere av rullestol 
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 Rossabø skole 
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Tema tettsted, tilgjengelighet for de med nedsatt syn 

 
Tema tettsted, tilgjengelighet for brukere av elektrisk rullestol 
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Tema tettsted, tilgjengelighet for brukere av rullestol 
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 Saltveit skole 
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61 

 Austrheim skole 
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 Brakahaug skole  
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 Skåredalen skole  
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 Haugesund Idrettspark 
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Tema friluftsliv, tilgjengelighet for de med nedsatt syn 
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Tema friluftsliv, tilgjengelighet for brukere av elektrisk rullestol 

  
 
Tema friluftsliv, tilgjengelighet for brukere av rullestol 
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